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  الدزض الثاوى

 

همَّ صّلِ وطلم وبازك، على عبدك وزطىلو محمٍد، وعلى آله 
َّ
بظم هللا السحمن السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. وصحابخه أجمعين، وعلى من جبعهم بئحظاٍن إلى ًىم الدًن

 

 .مساجعت الدزض الظابق          

 .؟ طىابط الغسز املؤثس في العقىدما هى

  ٔان الوشس ٓثحًرا ًُٖون ماثًشا في صحة اللِذ، : وى الظابط ٍَ برا  .  ًةرا لل ًٕك ٓثحًرا ًف ًاثش،  وزا مدح ااٌا

 في اللِذ :الظابط الثاوي 
ً

 في اللِذ،  ال اابًلا له،ؤن ًٖون الوشس ؤصف
ً

ٔان اابًلا، ًةنه ، ؤن ًٖون الوشس ؤصف ًةرا 

 فثمستها للبائع إال أن ٌشترط املبخاع»: كنذثٍز ال ًاثش،  اظتذللنا كلى وزا بدذًث
ْ

َسث ّبِ
ُ
 قد أ

ً
 .«من باع هخال

 ًهما طابؼان بن جملتهما ؤ  ؤ  مما ٌشّ التدشص منه،،ؤال ًٖون مما اذكو بلُه الحاجة اللامة :الظابط الثالث 

تهما وما متِاسبان مك خُث الحٕل،  طشبنا كلى وزا بلع ألامثلة، مثح معإلة بذ  الصفح، نهى كك بُم التمش  ًُش

لنا بن وزا البُم ُذ ًٖون مم بذاًة ؿهوس الصفح  بن لل ٌعتٕمح،  رلٗ ألن الحاجة اللامة  ختى ًبذ  صفخها، ُ 

ا في بذ  الصفح آتماله لتراب كلى وزا طشٌس ٓبحٌر، بر ال ًٖاد ًٕتمح 
ً
ٔان البُم مشش ػ  بلى مثح وزا،  لو 

ٌ
داكُة

ٍق  اخٍذ  . اللعتان ٔله، ؤ  ثمش الصششر ٔلها في ُ 

 ال الزي هشٍس  اً٘ةرا لل ًمٕك التدشص منه ًةن الوشس ال ًٖون كنذثٍز ماثًشا،  ،ؤن ًمٕك التدشص منه :الظابط السابع

ٔالشضس ،ًمٕك التدشص منه  التي نصٌها في الٌجح البؼاػغ الششجحر الٕشاا ندو ، مثح بلع النباااا 
ً

ٔاإلاوُباا مثف

 .وزه ٌشّ التدشص كنها،  ؤًًظا اذكو بليها الحاجة اللامة

 وزا وو مزوب اإلاالُٕة،  وو اختُاس شُخ ؤلاظفم ابك اُمُة، بن الوشس ، ؤن ًٖون في اإلالا طاا: الظابط الخامع 

ٔالهبة ًةن الِصذ منها بز٘  بنما ًٖون له ؤثٌش ًُما ًِوم كلى مبادلٍة  ملا طٍة، ؤما ًُما ًٖون كلى ظلُح التبرق، 

ٔان ًيها ًةنه ال ًاثش، ألن وزا الزي  وبَق بلُه ؤنق وزه الهبة ؤ   اإلاا٘  بوفٓه، ٓما ًِ٘و الٌِهاء، ًإي هشٍس 

حن طشٌس،   بنما منم الوشس دًًلا  الهذًة ال ٌلا ض كليها،  كنذ تلزس ؤ  كذم  جود وزه اإلالا طة ال ًلحّ بالؼًش

 .للظشس، ًهزا ال ًتدِّ

  ؤنق ما تلشي ما هي وزه الهذًة، وح ًظْش وزا ش يٌء، وح  
ً
، ثل ؤوذاْ وذًة

ً
لو شخٌص ُا٘ لٗ ؤنا ظإوذًٗ وذًة

ٔان مزوب العادر اإلاالُٕة  اختُاس   ًلل ًِابح كنذثٍز باللذ٘، لل ًٕك وزا  ال راْ، لزلٗ 
ً

كوطق كليها، وح بزلق ماال

ذ ما روبوا بلُه  ق ًظُّ كك ؤن نزٓش اإلازوب آلاخش،  مما ًٍا ٔان الُو شُخ ؤلاظفم ابك اُمُة في وزا متجًها،  لشبما 

ٔان  شر ؤن النبي صلى هللا كلُه  ظلل نهى كك بُم الوشس، ًذ٘ وزا كلى ؤن ًٖون ًُه اإلالا طاا،  ما  الحذًث خذًث ؤبي وٍش

. في خٕمها

 تها . ُاكذر الوشس مك الِواكذ الٕبرى في البُوق،  التي امغ الحاجة بلى ًهمها  ملًش

. املتن             

.. بظم هللا، الحمد هلل، وصلى هللا وطلم على زطىى هللا، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد}

ن واملشاهدًن وجميع املظلمين . فاللهم اغفس لىا ولشيخىا وللحاطٍس

. باب البيع: قاى ابن قدامت زحمه هللا

ُه الَبْيَع ﴿: قاى هللا حعالى
َّ
َحلَّ الل

َ
يىش بيع مل مملىٍك فيه هفعٌع مبااٌع . [275: البقسة ]﴾َوأ { والبيع معاوطت املاى باملاى، ٍو
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ُه الَبْيَع ﴿ :في لخاب البيع قاى هللا حعالى: قاى املؤلف              
َّ
َحلَّ الل

َ
 ، ﴾َوأ

  بلى ُاكذٍر كـُمٍة، هي مك 
ٌ
صذس ؤبوابه بأًٍة مك ٓتاب هللا، دلُح مك الٕتاب ؤ  العنة،  في وزا الذلُح بشاسر ًُ ما رٓشنا وو   ٓ

ؤكـل ُواكذ البُوق،  هي ُاكذر ألاصح في البُوق، خُث بن اإلاالٍ ؤساد بهزا ؤن ٌشحر بلى ؤن ألاصح في البُوق وو الِحح، 

ُه الَبْيَع ﴿ دلُله وزه آلاًة 
َّ
َحلَّ الل

َ
ٔان بًُلا ألاصح خله، بال برا د٘ الذلُح كلى منله،  منه ُوله تلالى،﴾َوأ َها ﴿:  ًٖح ما  يُّ

َ
اأ ًَ

ىِد 
ُ
ُعق

ْ
ىا ِبال

ُ
ْوف

َ
ىا أ

ُ
ِرًَن آَمى

َّ
اء بها [1: اإلااثذر ]﴾ال ٔان ألاصح ًيها اإلانم إلاا ؤمش الًو اء باللِود دا٘ كلى خلها، بر لو  ، ًاألمش بالًو

ٔان مك ًلله كلُه الصفر  العفم خُث باق  اشترى،  مك ُوله ؤًًظا في وزا الباب،  رلٗ في ؤخادًث  ،  ؤًًظا ما  ٍَ بةػف

. البُم

 كلى ؤن ألاصح في البُم وو الحح، 
ٌ
ٍ٘  «البيعان بالخياز ما لم ًخفسقا»ًهي دالة . ٓمثا

 جي، بر وزا مك ؤموس اللاداا، التي جاء  ؿهوس الحاجة بلى ؤن ألاصح في البُوق وو الحح ٌوجي كك الذلُح  ٓما ُا٘ الشٍو

، ُُامٗ، ُلودْ، ألاصح ًيها الحح،  لو ُُح بن ألاصح اإلانم بال برا د٘ الذلُح،  الششق باالمتنان بدلها، مثح نومٗ،  ظٌْش

  كنٌق كـٌُل 
ٌ
َّ بالناط مشِة . للِح

ثحًرا ااٌاَ الحنابلة مم اإلاالُٕة في باب   وزا لِغ مدح بجماٍق ٓما ًـك البلع، بح وو اإلازوب كنذ الحنابلة،  اإلاالُٕة، ٓ 

. البُوق، ًهل ؤ ظم مك خُث التِلُذ مك هحرول،  روب الحنٌُة  الشاًلُة بلى ؤن ألاصح في البُوق وو الحـش

  ؤجاب كنه الحنابلة  اإلاالُٕة  وو اختُاس شُخ ،«مل  سٍط للع في لخاب هللا فهى باالٌع » اظتذلوا كلى وزا بدذًث  

ا لٕتاب  ًٌ ٔان الششغ ؤ  اللِذ مخال  لٕتاب هللا، ًةرا 
ٌ

ؤلاظفم ابك اُمُة بإن اإلاشاد بٖح ششٍغ لِغ في ٓتاب هللا ٌلجي مخالٍ

. هللا ًهو باػٌح، ًةن لل ًخالٍ  لو لل ًٕك منصوًصا كلُه في ٓتاب هللا ًاألصح خله،  ما ظٕق كنه ًهو كٌٌو 

 ٓما ٌعتذ٘ بهزا الحنٌُة «مل  سٍط لم ًنن مرلىًزا»ؤ  ًٖون اإلالجى كلى ظلُح اإلاواًِة بإن اإلاشاد بهزا الحذًث : ُالوا

ُه الَبْيَع ﴿ ًةن الِصذ لل ًٕك مزٔوًسا بلمومه  ال بخصوصه، بِنما وزه آلاًة «في لخاب هللا» الشاًُة 
َّ
َحلَّ الل

َ
وله،﴾َوأ  ُ  :

ىِد ﴿
ُ
ُعق

ْ
ىا ِبال

ُ
ْوف

َ
ىا أ

ُ
ِرًَن آَمى

َّ
َها ال يُّ

َ
اأ  كلى ِخح البُم،  وزه الحُِِة الِاكذر مك ؤكـل الِواكذ نًٌلا ألنه كنذ ،﴾ًَ

ٌ
 دالة

. اظتِشاسوا في ُلب اإلاشء ٌللل ؤن اإلاؼالبة بالذلُح وو مك منم ال مك ؤجاص

  ،ا  لوحر ؤوح الللل بتصحُذ اللِود ٌُٓما شاء ا بناًء كلى وزا ألاصح، لٕك وزا ألاصح مهلٌّ جذًّ
ً
لة  وزا ػبًلا ال ٌلؼي رَس

،  هي
ً
بن وزا ألاصح بنما ًتضح نٌله في اللِود هحر اإلاعمار،  هي اللِود هحر اإلانصوصة في :  ؤ د ؤن ؤطٍُ كلُه بطاًة

ة،  الٕتاب  ال في العنة  في ٓفم الٌِهاء، اللِود اإلانصوصة مثح البُم  ؤلاجاسر،  الشوك  الٌٕالة،  الحوالة  الشوك،  اللاٍس

ذ ؤ  انِص بدعب اإلازاوب الٌِهُة ك اٍض .  هحروا مك اللِود، العلل، ُشابة الخمغ  كشٍش

 ٔالبُم  ؤلاجاسر  الشوك  الحوالة  الٌٕالة بلى آخشه، وزه ُذ ااٌّ الٌِهاء كلى خلها،  إلاارا؟ ألن اللِود اإلانصوصة اإلاعمار 

ل،  برن مشادول في اللِود هحر اإلاعمار هحر اإلانصوصة، مثح إلاا ًإاِنا ختى الحنٌُة  الشاًلُة الِاثلون بإن ألاصح التدٍش

ؤلاًجاس اإلانتهي بالتملٗ، كٌِذ جذًٌذ، كِذ الصُانة، كٌِذ جذًٌذ، كِذ الحعاب الشاسي كٌِذ جذًٌذ، وزه نِ٘و ألاصح ًيها 

 ؤ  ؤصٌح في وزا اللِذ ممنوًكا، ًتمتنم
ٌ
 ؤ  خالة

ٌ
 ؤ  ششغ

ٌ
ٔان ثل طابؽ . الحح بال برا 

ذ ن به اللِود اإلاعمار، لٕنهل ًزٓش نه لذخولها  ًةرن ًجب ؤن نللل ؤن الٌِهاء كنذما ًتدذثون كك وزا ألاصح ًف ًٍش

ا ًُه ًُّ  ؤ ل
ً

. دخوال

 ﴿ ُه الَبْيَع
َّ
َحلَّ الل

َ
 وزا وو الحٕل، ُذم الحٕل سخمه هللا تلالى،  رلٗ ألنه اظتذ٘ بهزه آلاًة،   ال شٗ ؤن الاًتتاح بٕتاب ﴾َوأ

. هللا  ظنة سظ٘و هللا صلى هللا كلُه  ظلل خحٌر مك الاًتتاح بٕفم اللشش

 البيع هى معاوطت املاى باملاى، : ثم قاى بعدها              

  لشي ن خذه،  وزا جمٌم بحن الصوسر  الحٕل،  وو الٌِه، ؤن ًتصوس اإلاشء اإلاعإلة َ  ن خٕمه، ثل بحَّ ن كنذثٍز خذه، بحَّ ًبحَّ

 للمااك
َ

ُّ هللا جحَّ  كف ،  الحٕل نٌعه وو النص،  وزا مك اًو
ً

ذ صاس اإلاذل٘و دلُف . خٕمها ٍُٓ ُ 
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 ،مك اللمذر، كك تلٍشٍ البُم، بِوله اإلالا طة ونا هي اإلابادلة 
ً

ٍ٘ :   لزلٗ كبر صاد اإلاعتنِم،  وو ؤٓثر اٌصُف مبادلة ما

،  لو في الزمة، ؤ  منٌلٍة مباخٍة، لِشحر بلى ؤن البُم ال ًِوم ًِؽ كلى البظاكة، ؤ  كلى ألاكُان،  بنما ًِوم ؤًًظا كلى  ٍ٘ بما

ٔااجاسر، ًلشبما ُا٘ ُاثٌح  : مبادلة اإلاناًم، ُا٘ ٓممّشٍ بمثح ؤخذوا كلى التإبُذ،  رلٗ للخشاا ما ًٖون ال كلى ظلُح التإبُذ 

لما ٌعلل تلٍشٍ منها مك بًشاد: بن اإلالا طة ملا طة اإلاا٘ باإلاا٘، ُذ رٓش صاخب ؤلانصاي تلاٍسٍ، ُا٘  ُ .

 ،شٍض، ألن الشبا ًُه مبادلة  وو كلى التإبُذ، لٕنه لِغ بًُلا ذ ثل ؤشاس ؤ  ؤطاي كلى التإبُذ، هحر سبا ُ  ٍُ ًٖون بًُلا ُ   ٓ 

ا للبُم،   مناًُظا  مظادًّ
َ

َم الّسَِبا﴿جلله هللا جحَّ  كف ُه الَبْيَع َوَحسَّ
َّ
َحلَّ الل

َ
 ازٓش في [275: البِشر ]﴾َوأ

ً
ٔان صوسر ، الحٕل،  بن 

 كك البُم
ٌ

. البُم، لٕك خُِِته  ؤثشه مختلٍ

َم الّسَِبا﴿ ُه الَبْيَع َوَحسَّ
َّ
َحلَّ الل

َ
.  ٓما ُا٘ هللا تلالى،  ظُإتي بن شاء هللا تلالى الٕفم كلى وزا كنذ ًصح الشبا﴾َوأ

 ،وٕزا الِشض ؤًًظا ًُه نوٌق مك اإلابادلة، لٕنها وزه اإلابادلة لِعق كلى ظلُح البُم،  بنما كلى ظلُح الِشض  
ً

 تلؼي ماال

، ًلو ؤخزنا كلى ؿاوش وزا التلٍشٍ الزي رٓشه اإلاالٍ لصاس الِشض ؤًًظا بًُلا، ًةرن  ٍ٘ ٍ٘ بما شده بلُٗ، ملا طة ما  ٍ

ُه نوٌق مك التُُِذ،  بن شئق ؤن اُِذ ونا  اختصش، ًُِا٘  ً 
ً

ملا طة اإلاا٘ باإلاا٘ كلى : تلٍشٍ صاخب الضاد ؤٓثر اٌصُف

ذ ؤخح هللا البُم  خشم الشبا عتثجى مك رلٗ الشبا ألنه مدشٌم، ُ  .  جه التإبُذ، ألن الِشض لِغ ًُه اإبٌُذ، َ 

يىش بيع مل مملىٍك فيه هفعٌع مبااٌع : قاى              . ٍو

 ،ٗرلٗ ألن ظلب جواص التصشي في اإلاا٘ وو اإلال  ٍْ ، ًجوص بُم ٔح مملو
ٌ
 مباخة

ٌ
ا ًجوص بُله، له منٌلة

ً
ٔان الش يء مملٔو  ًمتى 

ٔان ًجوص له اظتٌُائوا ًُجوص له اإلابادلة بها،  يها، مك اللحن التي ًملٕها، ًةرا  ألن اإلانٌلة اإلاباخة ًجوص لصاخبها ؤن ٌعتًو

.  ؤخز اللوض كليها

 ،ًممٕك ؤن الصخص  وزا ًُه ؤلاشاسر بلى ؤن اإلابادلة اٖون بحن ألاكُان ٓما اٖون بحن اإلاناًم، ٓما اٖون بحن ألاكُان  اإلاناًم 

 ،
ً
، كًُنا بلحٍن، ٓما ًمٕنه ؤن ٌشتري بنِوده منٌلة

ً
؟ وح ًتصوس وزا؟ٌشتري بنِوده ظللة

ً
 نلل ًتصوس، ٍُٓ ٌشتري منٌلة

، ؤن ًمش بهزه ألاسض  ٌٗ مثح ما لو اشترى منٌلة اإلاش س في ؤسض ًملٕها شخٌص مك الناط، دًم منٌلٍة للمش س، خفص له مل

.  ال ٌعٕك ًيها

 مِذاًسا مك ألاًام في العنة مدذًدا مذى اللمش، في 
ً

مثح ما ٌعمى باإلاهاًئة،  هي بُم اإلانٌلة ٓما لو اشترى منٌلة العٕجى مثف

. بٍِق ؤ  شٍِة ؤ  ندو رلٗ، وزه اإلاهاثُة،  هي التي كجي بها ألاخناي ؤٓثر مك هحرول

 مِابح منٌلٍة؟ برن الخف ؤن البُم ًٖون بلحٍن مِابح كحٍن،  بلحٍن مِابح منٌلٍة،  بمنٌلٍة مِابح منٌلٍة، 
ٌ
ٍُٓ وزا منٌلة

 مذى اللمش، بمنٌلة اإلاش س التي رٓشنا في ؤسض 
ً
 ؤًاًما مدذدر

ٌ
 شِة

ً
 كنذْ ؤنق، ٓما هي منٌلة ظٕجى مثف

ً
الُم له منٌلة

. ًملٕها وزا الصخص

 ، ٌ٘ تابلهل :   لزلٗ ُا٘ ونا وزا ًُه ؤلاشاسر بلى مزوب جمهوس ؤوح الللل، بن اإلاناًم ؤموا لشي الحنابلة، ٍ  ًُه نٌٌم مباٌح، َ 

 ًةن 
ٌ
 مباخة

ٌ
ح كحٍن لها منٌلة ا للحنٌُة بإن اإلاا٘ وو ٔح كحٍن مباخة النٌم بف خاجٍة، ٔ 

ً
كلى وزا ؤًًظا هحرول اظتثناء ؤ  خفً

،  وزه اإلاعإلة مك 
ٌ
ٌّ٘ كلى ؤن وزه اإلانٌلة لها ُُمة وزه اإلانٌلة اإلاباخة ًجوص كنذثٍز التصشي ًيها بالبُم  ندوه  وو ؤًًظا دا

ٔان الشمهوس ًيها ؤظلذ بالذلُح  مك ألادلة كلى وزا  أهنحخنها بما معو »اإلاعاثح الخفًُة بحن الشمهوس  الحنٌُة،  التي 

ذ ُا٘ هللا تلالى في اإلاهش ؤن ،«من القسآن  ُ ﴿ 
َ
ْحِ ِىين م مُّ

ُ
ْمَىاِلن

َ
ىا ِب 

ُ
غ

َ
ْ خ

َ
ن ج

َ
ل الِشآن [24: النعاء ]﴾أ

ُّ
، ًذ٘ كلى ؤن تلل

، ألنه بنما ًٖون ابتواء  ٌ٘  التللل  التللُل، د٘ كلى ؤنه ما
ٌ
 تللُمه، ألنه ظُللمها وزا الصحابي ٓتاب هللا،   وزه منٌلة

. الض اا ونا ًٖون باإلاا٘، ٓما في آلاًة وزه

 ،ٔان إلاظؼٍش ال ًلحِٗ بالبُم طشٌس  مثح اإلاظؼش بلى ػلاٍم ؤ  ألاصح في البُم  وو الشواص، لٕك ُذ ًٖون البُم  اجًبا، ٓما لو 

ششاٍب، كنذه مالٗ لٕك ما كنذه ػلاٌم ؤ  ششاٌب،  ؤساد منٗ ؤن الُم كلُه،  ال ًلحّ بٗ وزا طشٌس، لذًٗ ًظح مك وزا 

. الؼلام  الششاب، ًُجب كلُٗ كنذثٍز ؤن الُله
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  ش،  هحروا مك صوس البُوكاا اإلامنوكة ؤًًظا ًدشم ًيها البُم، ًلِغ البُم ٓما ُذ ًٖون مدشًما،  ظُإتي بُم الخمش،  الخجًز

 في ٔح ؤخواله،
ً

ذ خفال  ُ ،
ً
، ُذ اٖون معتدبة

ً
، ُذ اٖون  اجبة

ً
 نِ٘و وو ألاصح لٕك ُذ اٖون ثل صوٌس مك البُم مدشمة

 
ً
. اٖون وزه الصوس ؤًًظا مٕش وة

من اقخنى ملًبا » :إال الهلب، فئهه ال ًيىش بيعه وال غسم على مخلفه، ألن الىبي صلى هللا عليه وطلم ههى عن ثمن الهلب، وقاى}

 {وال ًيىش بيع ما للع بمملىٍك لبائعه، «إال ملب ما يٍت أو صيٍد هقص من عمله مل ًىم قيرااان

 ُ٘لق ًا سظ٘و هللا ًإاُجي الشجح ٌعإلجي البُم لِغ كنذي ما ؤبُله، :  ألاصح في وزا  وو بُم هحر اإلاملْو خذًث خُٕل، ُا

َ -ثل ؤبُله : ٌلجي ال ؤملٗ وزا الزي ٌعإلجي، ُا٘ ه مك العو ال جبع ما للع »: ، ًِا٘ النبي صلى هللا كلُه  ظلل-ؤي اشتًر

. «عىدك

  ٔان رلٗ جاء في : ؤجاب بجواٍب ٌشمح وزه الصوسر  هحروا، ألنه ما ُا٘- صلى هللا كلُه  ظلل- النبي ال ابم ما ال املٗ،  بن 

ذ جاء لحذًث خُٕل،  وو كنذ ؤخمذ ما ٌشهذ له مك خذًث ،«ال جبع ما للع عىدك»س اًٍة ؤخشى، لٕك خذًث خُٕل   ُ 

ُه نهي النبي  كك البُلتحن في بُلة،  كك بٍُم - صلى هللا كلُه  ظلل-كمش  بك شلُب كك ؤبُه كك جذه،  وو في العجن، ً 

ظمك،  كك بُم ما لِغ كنذْ ًُ ،  كك سبذ ما لل  ٍٍ .  ظل

 ك «ما للع عىدك»:  الخف ُوله ٔان مك ملٕٗ مما ال اِذس كلى : ٌشمح ؤمٍش ، ٓما ٌشمح ما  ٌشمح ما وو مك ملٗ هحْر

ذسى، وح ًصحر تعلُمه، ًُ جهح كاُبته، ال  ًُ   في ٔح مك الحالتحن اإلاانم  اخٌذ،  وو الوشس، ٓما ُذمنا في الحلِة اإلااطُة؛ ألنه 

هي كنه،  وو في 
ُ
، ؤ  بلق ظُاساٗ اإلاعش ُة، لِعق كنذْ، وزا ٔله مما ن ، بلق ظُاسر جاْس ٌٗ لوحْر بلُٗ ؤم ال، ألنه مل

ٍْ للباجم، ؤ  ما لِغ ؤًًظا مِذ ًسا كلى تعلُمه، هي مك الصوس لألظٍ  الحٕل  اخٌذ،  وزه الصوسر للبُم ما لِغ بمملو

اإلاوجودر آلان في بلع اإلالامفا اإلالاصشر،  مك ؤشهش رلٗ ما ًِم في كِذ اإلاشابدة،  صوساه ؤن الصخص برا روب بلى 

شتري : البنٗ، ُا٘ ٌح بمشابدٍة، بُم، ًُزوب البنٗ َ  ، ٌعمونه الناط ُشًطا، وو لِغ ُشًطا، وو في الحُِِة امٍو
ً

ف ذ امٍو ؤٍس

، ًُدصح كنذثٍز النِذ،  ٍ٘  ألجله، ثل ًلُلها كلُه بثمٍك ماجٍح، ثل ًإخزوا وزا اللمُح، ًُلُلها في العَو بثمٍك خا
ً
ظللة

 ،
ً
ش لٗ وزا اإلاا٘، البنٗ ال ٌلؼُٗ اإلاا٘ مباششر ، ازوب بلى البنٗ، لًُو

ً
ذ ماال ذ ؤن إلاارا؟ٌلجي ؤنق ما كنذْ نٌِذ، اٍش  ألنه ًٍش

 صاس سبا، 
ً

  ؤخز منٗ ماال
ً
 بِنٗ  بِنه، وزه ًمارا ًصنم البنٗ؟ًشبذ كلُٗ، لو ؤكؼاْ اإلاا٘ مباششر

ً
 ًِوم بوطم ظللة

، ٍُٓ؟ إلاا اٖون وزه اإلالاملة إلاا ًإتي 
ً
ذ ألامش بال خشمة ل بلى الحح،  في الحُِِة ال اٍض العللة ُذ انِح اإلالاملة مك التدٍش

ش وزه العللة ًُما بلذ، ًإنق برا ؤبشمق  ِ٘و التزم بششاء وزه العللة، ظًُو م لٗ كًِذا في وزه الصوسر، ٍ  ُو البنٗ ٍ 

ٔان ملضًما، ًةنه ًٖون كًِذا، ظُٖون البنٗ كنذثٍز باكٗ ما ال ًملٗ، ألن العللة  وزا اللِذ،  لو ظماه البنٗ  كًذا، متى 

شتريها ؤ  اللِاس ؤ  هحر رلٗ، بلذ ؤن التزم ؤنق، ًِولون وزا  كٌذ، نِ٘و  ما   كنذه، ظُزوب ًإتي بالعُاسر َ 
ً
لِعق موجودر

توجي اإلاعمُاا، نِ٘و اللبرر في اللِود، باإلالاني، باإلاِاصذ  اإلالاني ال باأللٌاؾ  اإلابادت، ما دام ظمى التزاًما، ًعمى كٌِذ 

وزه هي الِاكذر كنذنا، ألن اللِذ ًذ س كلى ؤلالضام  الالتزام، ًنِ٘و وزا مك بُم ال ًملٗ،  وزا الحُِِة ٓما رٓشنا مك 

الصوس اإلامنوكة،  ؤًًظا البلع في مثح وزه الصوسر،  وزه مك التؼبُِاا لللِود اإلامنوكة، البنٗ كنذما ٌشتري وزه 

العللة، ًِ٘و لللمُح اشتريها مجي، ًِشتريها اللمُح، ثل ًِ٘و ظإبُلها كنٗ، ًُلُلها البنٗ كك اللمُح  وو لل ًِبظها 

ادر بشبٍذ،  وزا ما ٌعمى  ، ظذاٌد ماجٌح، ًؼالبه ًُما بلذ بالٍض
ٌ
ادر، ألنه مِعؽ ؼالبه بالٍض اللمُح، ثل ٌلؼي اللمُح اإلابلى ٍ 

 ،
ٌ
ة ممنوكة بالتوسَ اإلانـل،  وو في الحُِِة نوٌق مك الصوسٍة في اللِذ،  لزلٗ نِ٘و وزا ممنوٌق، ٓما ؤن الصوسر الشبٍو

 الشاثض وو ما بُنهما،  وو التوسَ بدالته اللادًة، بملجى ؤن اللمُح ًِبع البظاكة الصم الزي اشتراوا البنٗ، ثل ًِوم وو 

ح البنٗ في رلٗ،  ال ًلُلها ُبح ؤن ًِبظها،  وزا متِعٌش في مثح ألاظهل،  هحروا ؤًًظا مك ؤنواق العلم، ؤما  بلُلها،  ال ًٔو

ٔان ؤوون، لو : التفكب باألخٖام الششكُة، ٓما ُا٘ ؤًوب السختُاني ٔالصلُان، لو ؤاوا ألامش كلى  جهه  ًتفكبون كلى هللا 

،  بنما لٌق بلٌاًٍة، وزا ما ًتللّ بهزه 
ٌ
،  هي مدشمة

ٌ
 جاثضر

ٌ
، خحٌر مك ؤن ًِا٘ للناط بن وزه صوسر

ً
ة  سبٍو

ً
ٔانق صوسر

. الصوسر
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 إال بئذن مالنه،: قاى             

  ،ا لهزا البُم، ًإرن بلذ بُله
ً
ٔان مالٖ لق لٌٗلجي مك   مك نوق ٓزا؟ ُلق:  جئق بلُٗ ُ 

ٌ
ال، كنذ جاسي، بلتها : كنذْ ظُاسر

ا، ٓما 
ً
، الٌِه ؤلاظفمي ؤبذق في وزا الشانب، بما لل ًصح بلُه الِانون ًِا٘ بن وزا البُم لِغ ناًز ٍٗ كلُٗ،  ؤنق هحر مال

ا،  ًُ  كلى صحة مك له الحّ، اإلاالٗ، ًةن ؤرن نٌز،  بن لل ًإرن بؼح، :  ُاٍُ٘ٓ ًٖون؟ؤننا ال ندٕل ببؼفنه ٔل
ٌ

وي وو مُو

ذ البُم،  وزا الشجح اشتراوا بعلٍش مناظٍب،  لشبما لو لل ًبلها كلُه؛ ألن  إلاارا؟ ألنه ًمٕك الشُخ ظلذ ٌلشي ؤن جاسه ًٍش

بال : الشاس هحر موجوٍد، سبما اشتراوا مك هحره، ًما الزي ًظحر ؤن ًلُم،  ال ًتراب كلى وزا البُم ؤي ؤثٍش، ختى ًإرن اإلاالٗ، ُا٘

ا، ألاصح ًُه خذًث كش ر الباسقي، إلاا ؤكؼاه النبي 
ً
ٖون ناًز صح، ٍ  صلى هللا كلُه -بةرن مالٕه، ًلنذثٍز ًجوص وزا البُم ٍ 

، ًمارا صنم؟ روب  اشترى بالذًناس شااحن،  باق بخذاوما بذًناٍس، ًجاء بلى النبي -  ظلل
ً
صلى هللا كلُه -دًناًسا لِشتري شار

ٌّ٘ «بازك هللا لو في هفقت ًميىو»: صلى هللا كلُه  ظلل-بشاٍر  دًناٍس، ًِا٘ النبي -  ظلل  ؤُشه، ونا نٌز البُم كنذثٍز،  وو دا

وي؛ ألن البُم منه ما وو ناجٌض،  منه ما  كلى ما ٌعمى بتصشي الٌظولي،  وو ؤخذ ؤنواق ما ؤًًظا ٌعمُه الٌِهاء بالبُم اإلاُو

 
ٌ

وي . وو مُو

 أو والًت عليه، : قاى            

 ،ٗم مك  لي اإلاالٗ ؤ   لي الُتُل، مك ؤنه هحر مال  لٕك الششق ؤكؼاه ٌلجي ؤن بُم هحر اإلاملْو بنما ًجوص بةرن مالٕه، ؤ  برا ُ 

ْحَظُن﴾: وزه الصٌة، بإن ًلُم، ٓما ُا٘ تلالى
َ
ِتي ِهَي أ

َّ
 ِبال

َّ
َيِديِم ِإال

ْ
َسُبىا َماَى ال

ْ
ق

َ
 ج

َ
،  وزا خؼاٌب لأل لُاء، [152: ألانلام] ﴿َوال

ٖون في صالحهل،  ال ًظشول شتر ا للُتامى، لٕك بما ًدِّ الوبؼة لهل، ٍ  . ًلهل كنذثٍز ؤن ًلُلوا َ 

. {وال بيع ما ال هفع فيه مالحشساث: قاى}               

 للما٘، ُذ خشمها الششق؛ : ألننا ُلنا 
ٌ
ألنها نوٌق مك بن اإلاا٘ ما ًٖون مك كحٍن مباخة النٌم،  ما ال نٌم ًُه بوذاٌس  بطاكة

. التبزًش  ؤٌٔح للما٘ بالباػح

، مالخمس وامليخت: قاى}              . {وال ما هفعه محسمٌع

 ،إن هللا حسم بيع الخمس، وامليخت، و صىام»: صلى هللا كلُه  ظلل-  رلٗ لِ٘و النبي  وزا مما ؤجمم كلُه ؤوح الللل»، 

 وزا الذلُح  هحره مك ألادلة ُذ ااٌّ الٌِهاء كلى مظمونها، خشم بُم الخمش،  اإلاُتة،  ألاصنام،  رلٗ لٖون وزه 

ٔانق في خٕل وزه الصوس،  ٔانق الٕثحر مك وزه التؼبُِاا  البُوكاا اإلالاصشر،  اإلامنوكاا مما ًِم الظشس بلُلها،  لزلٗ 

 الٕتب التي تشتمح كلى ؤًٖاٍس طالٍة وذامٍة،  مثلها ما ٌشتمح كلى صوٍس خلُلٍة،  ندو رلٗ، وزا ؤًًظا مما وو 
ً

مثح بُم مثف

لحّ بما منم الششق منه،  وٕزا ٔح ما 
ُ
 ػلاًما  ششاًبا ؤًًظا ا

ً
زلٗ ؤًًظا بلع اإلاشش باا اإلاظشر انا ال ُذ خشمه الششق، ٓ 

،  ال ثمك إلاتلٌه، ال ًظمك
ً
لذ اللِذ ًُه باػف دشم كنذثٍز بُله،  َُ . ؤروب اللِح، ًُٖون له كنذثٍز خٕل الخمش، ٍ 

. {وال بيع معدوٍم، مالتي جحمل أمخه أو شجسجه: قاى}            

 ،جهح كاُبته
ُ
ٍ٘ اٖون، ما هي ُُمته كنذ رلٗ، للوشس ٓما اِذم، بر اإلالذ م ا  وح ًنشإ ؤ  ال ًنشإ، بلى ما ًصحر، كلى ؤي خا

ٔان في صُوته ؤ  صوساه  ا في الزمة كلى ظلُح العلٍ ٓما ظُإتي، ًهو  بن 
ً
ٔان موصًو  لزلٗ نهى الششق كك بُله، بال ما 

ٔان وزا   ماثة ُٓلو مك التمش مك مضسكته كنذ الشزار،  ندك في ؤ٘  اإلاوظل، مللوم، لٕنه إلاا 
ً

مللوًما، لٕك مثح مك ًلُم مثف

ا في الزمة، لِغ ملًُنا، جاص بظوابؽ العلل اإلالش ًة، ٓما ظُإتي 
ً
.  بُانها- بن شاء هللا تلالى-موصًو

  ذسى ٍُٓ ظتٖون،  وح ًُ ذسى هي ادمح بولٍذ رٍٓش ؤنثى،  وٕزا ما ًٖون مك بُم اإلافُُذ، ال  ًُ ؤما ما ظتدمح ؤمته، ًهزا ال 

ًظا، ؤم هحر رلٗ،  مك باٍب ؤ لى خبح الحبح،  ظُإتي  تلالى - بن شاء هللا-ظتنتج وزه الناُة رًٓشا ؤم ؤنثى، ؤم صحًُدا، ؤم مٍش

. بُان ٔح وزا
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. {وال ميهىى مالحمل، والغائب الري لم ًىصف، ولم جخقدم زؤٍخه: قاى}                

  هي كك بُله مك صوس الوشس التي ُذمنا رٓشه،  الزي ًنظبؽ بما ًٖون مجه٘و اللاُبة، ؤ  معتوسوا، ما
ُ
ٓزلٗ ؤًًظا مما ن

ه، َبح مشتًر ُِ م كنه الشهالة،  لل ًش مك   مك هاثٍب لل اتِذم سئٍته،  ال صٌته، لل ًوصٍ بما ًًش
ً

 ًهزا ال ًجوص ًٖون مجهوال

 .كنذثٍز بُله لهزا الوشس اإلاشتمح كلُه

. {وال معجىش عن حظليمه، ماآلبق والشازد والطير في الهىاء، والظمو في املاء: قاى}             

  ،مم ؤن هحر ؤن ٓثحًرا مك البُوق اإلامنوكة، تلود بلى ظلب الوشس، وزا ٓما رٓشنا ؤًًظا للوشس،  الخـوا ٓفمنا الزي اِذم 

ذسى وح ًتمٕك منه اإلاشتري ؤ  ال  ًُ ،  لٕنه ال 
ٌ

، موصوي
ٌ

ٌْ له،  ملش ي اإلاِذ س كلى تعلُمه، وزا في خُِِة ألامش مملو

ًتمٕك، برن الوشس ال ًشابؽ بجهالة اللحن،  بنما وو في خُِِة ألامش ؤًًظا في جهالة ما ًا ٘ بلُه الش يء، جهالة التمٕك منه، 

. وح ًمٕك وزا ؤم ال، برا لل ًتمٕك منه، ًةنه كنذثٍز ال ًنتٌم به

. {وال بيع املغ ىب إال لغاصبه، أو من ًقدز على أخره مىه: قاى}            

 ألن هاصبه ٌعتؼُم تعلمه، بح ًذه كلُه، ًُنتٌي كنذثٍز ال ًجوص بُم اإلاوصوب؛ ألنه هحر مِذ ٍس كلى تعلُمه، بال لواصبه؛ 

نذًم الظشس،  بنما منم مك الوشس إلاا ًنشإ كنه مك الظشس،  ال طشس ونا، ًُجوص كنذثٍز البُم في مثح وزه الصوسر . الوشس، ٍ 

. {وال بيع غير معيٍن، لعبٍد من عبده، أو  اٍة من قطيٍع، إال فيما جدظاوي أجصاؤه، لقفيٍي من صصرةٍ : قاى}             

 ٘ؤبُلٗ بخذى ظُاساتي، ؤ  بخذى الشِّ التي كنذي، ؤ  بخذى ألاساض ي التي ؤملٕها، ؤ  ؤخذ : ؤما بُم هحر اإلالحن، ٓما لو ُا

وزا بُم هحر اإلالحن، ال ًجوص، إلاارا؟ للوشس، خُث الشهالة، ما اذسي، انـش الٕتب التي بحن ؤًذًنا، : الٕتب التي في مٕتبتي، ُا٘

 ٘ ؤبُلٗ : منها ما وو ٓبحٌر،  منها ما وو صوحٌر، منها ما وو في خُِِة ألامش ثمحٌن،  منها ما وو ؤُح مك رلٗ، ًف ٌعون ؤن ؤُو

لحن، بال في ما اتعا ى ؤجضائه، ٌِٓحٍز،  وو نوٌق مك  ٌُ ،  ظإكؼُٗ ٓتاًبا، البذ ؤن 
ً

اال ؤخذ الٕتب التي ونا، ؤكؼجي خمعحن ٍس

ٔان ٌُحًزا مك ش يٍء مك جنٍغ  اإلاٖاًُح، ٌِٓحٍز مك صبرٍر،  وو ما ًٖون مك البر  ندوه،  الصبرر هي الٖومة اإلاجتملة، ًةرا 

ٍٍ مثح   كك ؤجضاٍء، ٔح جضٍء
ٌ
 اخٍذ، ًهو في خُِِة ألامش ُذ تعا ا ؤجضائه، ٌلجي لو جئتٗ للموظوكة الٌِهُة ونا، هي كباسر

لق لٗ  مك ٓتاٍب، ُ 
ٌ
 مٕشسر

ٌ
ٔان جضًءا مٕشًسا، كنذي نسخة بلتٗ ٓتاًبا مك وزه، ٔلها ٓتاٌب : آلاخش،  وزا ًتضح ؤٓثر في ما لو 

، بح اإلابُم مللوٌم، ال جهالة ًُه . مٕشٌس، ثمنه  مدتواه متشابٌه، ًلنذثٍز ًجوص،  ال ًٖون وزا مك ُبُح اإلاجه٘و

  ٘ ِو  ٍ ،
ً
 متشابهة

ً
ة ٍ ؤشُاء متعاٍ 

ّ
 ًظلون في سي

ً
باق في بلع اإلادفا، ًتجذ ؤنهل مثف ًُ وزه بخمعٍة، وح :  مثلها آلان ما 

الْحن، وزه في خُِِة ألامش ال اذخح في وزا الباب،  ًذخح في وزا اإلادفا ٔح ش يٍء بخمعٍة، ٔح ش يٍء بلششٍر، ٔح ش يٍء بٍش

 ألنه ال ًتل الششاء بال بلذ الشئٍة،  التإٓذ مك ُُمتها، بخفي الصوسر اإلازٔوسر ونا، اللِذ ًتل مك هحر ؤن انـش في وزا إلاارا؟

اإلابُم كنذ اللِذ،  بنما ًٖون رلٗ بلذ التلاُذ،  لهزا امتنم ًُما ال اتعا ى ؤجضائه،  ال اتشابه خِاثِه،  جاص في ما ًٖون 

ٍ٘ مثح آلاخش،  ندو رلٗ  ٓتب، ٔح ٓتاٍب مثح آلاخش، ؤ  جوالاٍا، ٔح جوا
ً

ا، ٓما وو مثف . متعا ًٍ

  ُه ؤلاشاسر بلى ش يٍء مك البُوق، التي ظؼشوا ٔالتِذمة لوحره مك ألابواب، ً  وزه ؤبشص اإلاعاثح اإلاتللِة بهزا الباب،  وو 

، بلظها مك ألاكُان،  بلظها مك اإلاناًم،  مك ؤشهش وزه البُوق اإلالاصشر، ما ًمٕك ؤن 
ٌ
الٌِهاء،  وناْ بُوٌق اظتجذا ٓثحرر

ٌ٘ ؤم ال؟  ألاُشب ما روب  ا،  وو وح اإلاناًم ؤموا ًٌ ة،  الخفي ًيها كاثٌذ كلى الخفي الزي رٓشناه آن نعمُه بالحَِو اإلالنٍو

، بح ُا٘ الضنجاني  ٌ٘  وح ًشاد : سخمه هللا تلالى-بلُه جمهوس ؤوح الللل مك اإلاالُٕة  الشاًلُة  الحنابلة، مك ؤن اإلاناًم ؤموا

ٔاا  مك ألاكُان بال مناًلها، ًاإلاناًم في الحُِِة ُُمتها ُذ اٖون ؤكـل مك ُُمة ألاكُان،  لزلٗ آلان تعملون ؤنتل بالشش

ق بلششاا  ٔاا اشتًر ،  ظملنا بهزا شش الٕبرى اظمها التجاسي ًِؽ، ٌشترى بإطلاي ؤطلاي ما املٕه مك ألاص٘و

ٔاا مك مباٍن  بظاجم  ندو رلٗ، سبما ال ًجا ص كشًشا باإلااثة مك ُُمة وزا  اإلالُاساا، بِنما ألاص٘و التي املٗ وزه الشش

ٔانق اإلالا طة كلُه، ٓما وو ُشاس اإلاجمم  ،  لزلٗ 
ٌ
ة،  وزا الاظل له ُُمة ٌّّ مك الحَِو اإلالنٍو الاظل، ًاالظل التجاسي خ



8 

، ًُجوص كنذثٍز بُله  ششائه،  وزا مثح خّ التإلٍُ،  الاختراق،  ندو رلٗ مك 
ً
؛ ألن له ُُمة

ً
الٌِه ؤلاظفمي، مشش كة

 مك 
ً

،  وزه الُِمة اجلح منها نًٌلا مباًخا ًمٕك ملا طته كلُه، ًتٖون ماال
ٌ
الحَِو التي هي في خُِِة ألامش لها ُُمة

. ألاموا٘، ٓما وو مزوب جمهوس ؤوح الللل

أي ثىٍب ملظخه فهى لو : عن املالمظت، وهي أن ًقىى - صلى هللا عليه وطلم-وههى زطىى هللا : ف ل في البيىع املىهي عنها: قاى}

ازم هره الح اة، : أي ثىٍب هبرجه إلي، فهى علي بنرا، وعن بيع الح اة، وهى أن ًقىى : بنرا، وعن املىابرة، وهي أن ًقىى 

. {ف ي ثىٍب وقعذ عليه، فهى عليو بنرا، أو بعخو ما جبلغ هره الح اة من هره  زض، إذا زميتها بنرا

  وزا ًصٌح في الٌص٘و اإلانهي كنها،   نشحر بلى وزه البُوق الشهحرر، التي جاءا النصوص بها،  هي بُم اإلافمعة  اإلانابزر

.  الحصار

 ،لشي خُِِة ُُمته، :  ًهي ؤن ًِ٘و لهًإما اإلافمعة نـش ًُه، َ  ؤي ثوٍب إلاعته ًهو لٗ بٕزا،  وزا مك هحر ؤن ًِلبه ٍ 

ٔان الظشس  ال كٕغ،  ٔان الوشس  ًللُه ًٖون ظلب النهي الوشس،  ظِتٕشس ملنا ٓثحًرا الوشس،  وو ًذ س مم الظشس، ًدُث ما 

 ٘  ؤًًظا آخش، اإلانابزر، اإلانابزر ؤن ًِو
ً

ؤي ثوٍب نبزاه : ًثل بُوٌق ُمنم منها ألجح الظشس،  بن لل ًٕك العلب وو الوشس، ًمثف

م ااٌاَ الٌِهاء  ذ ُ  كلُٗ، ٌلجي ػشخته كلُٗ،  وزا بملجى اإلافمعة، لٕك راْ ًلمغ،  وزا ًؼشح ؤ  ًشمي كلُه الثوب، ُ 

ل وزًك النوكحن،  ملهما النوق الثالث،  وو بُم الحصار . كلى ادٍش

 ُا٘ ٓما ًعشه ونا : ٘ ٔان وزا في : ؤن ًِو ٔان وزا في الثُاب، ؤ   لق كلُه، ًهو لٗ بٕزا، ػبًلا  اسم الحصار، ًإي ثوٍب ُ 

ذ ابلى مذى ُصحًرا،  ألاسض، ًُما لو سمى الحصار بلى ؤي مذى بلوق الٗ الحصار، ًهي لٗ بٕزا، ًِذ ابلى مذى بلًُذا، ُ 

ٔان البُم ُاثًما  ذ اِم كلى ما د ن رلٗ، وزا ٔله مدشٌم باػٌح؛ ألن البُم ُام كلى الوشس،  خُث  ذ اِم كلى ثوٍب نٌٍِغ، ُ   ُ

 باالاٌاَ
ً
. كلى هشٍس ٓمثح وزه الصوسر، ًةن النهي ًُه كاثٌذ بلى راا ألامش، بلى راا اللِذ، ًُٖون كنذثٍز باػف

  نهى كك بُم - صلى هللا كلُه  ظلل- مك رلٗ ؤًًظا النهي كك بُم الشجح كلى بُم ؤخُه،  رلٗ للحذًث الصحُذ، ؤن النبي

 كلى ما في النٌوط،  دًًلا للصحناء 
ً
م الشباني،  رلٗ مداًـة الشجح كلى بُم ؤخُه،  وزا الحُِِة مك ًشاثع التشَش

 البوظاء، التي اِم بحن ؤلاخور،  لزلٗ خشم الششق وزه الصوسر، إلاا ُذ تعلبه مك الِؼُلة،  ونا ال هشس، لٕك ثل طشٌس، 

ٔان رلٗ  اًُلا بلذ اللِذ بر ُذ ًِم وزا البُم كنذ التلاُذ، ُبح  ًمنم الششق مك وزه اإلالاملة ألجح وزا الوشس،  لو 

 ٘ بإن رلٗ ُذ ًادي بهزا اإلاشتري بلى ؤن ًشجم بلى مك :  ًُِا٘ ما ًاثذاه؟: اظتِشاس اللِذ، ٓما ُذ ًِم بلذ التلاُذ، ًتِو

 بُنهما، لِشتري مك آلاخش،  وزا ُذ ظذه الششق
ٌ

نشإ كك رلٗ خفي . باكه، ًُلُذ بظاكته بلُه، ٍ 

 

 .وصلى هللا على هبلىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وطلم حظليًما لثيًرا إلى ًىم الدًن

 

 

 


